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ANKIETA OCENY DOKTORANTA 

Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN 

 

 

I. Informacje ogólne 

 

Dane Doktoranta 

1. Nazwisko 
 

2. Imię 
 

3. Rok studiów 
 

4. Zakład 
 

       

 

Rok akademicki podlegający ocenie 
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II. Informacje o osiągnięciach Doktoranta 

LP. Kategoria osiągnięcia wraz z liczbą punktów 
Punkty uzyskane 

przez Doktoranta 

 
Wartość średnia ocen doktoranta z egzaminów wpisanych do indeksu 

w danym roku akademickim: 
 

 

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w części A, B listy czasopism 

naukowych z ujednoliconego wykazu czasopism Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego: 

punktacja wg wykazu punktów aktualnej listy, 

* +10% dodatkowo za status pierwszego autora. 

 

 
Monografia naukowa: 25 pkt lub 50 pkt (w przypadku monografii 

wybitnej) +10%  dodatkowo za status pierwszego autora. 
 

 Inna publikacja recenzowana (z wyłączeniem abstraktów) 4 pkt.  

 

Patent na wynalazek udzielony na rzecz IAPAN: 

30 pkt – przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 

40 pkt – udzielony za granicą, 

30 pkt – dodatkowo w przypadku wdrożenia wynalazku. 

Złożenie wniosku patentowego 

10 pkt – do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, 

20 pkt – do urzędu za granicą. 

 

 

Patent na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez Urząd 

Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż IAPAN: 

5 pkt. 

 

 

Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji 

wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone przez 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą na 

rzecz IAPAN: 10 pkt, (10 pkt – dodatkowo w przypadku zastosowania 

wzoru.  

Złożenie wniosku - 5 pkt 

 

 
Uzyskanie projektu badawczego – 50 pkt 

Uzyskanie innego projektu – 25 pkt 
 

 
Złożenie projektu badawczego - 5 pkt. 

Złożenie innego projektu – 2 pkt 
 

 
Odbycie naukowego stażu zagranicznego (min 1 miesiąc) – 50 pkt + 10 pkt 

za każdy kolejny miesiąc  
 

 
Udział w komitecie organizacyjnym konferencji lub pikniku/festiwalu 

naukowego – 10 pkt 
 

 Udział w prezentacji na pikniku naukowym lub festiwalu nauki – 6 pkt.  

 

Udział w konferencjach: 

-krajowa: poster -1pkt, w. ustne – 2 pkt 

-międzynarodowa: poster - 3pkt , w. ustne – 6 pkt. 

+100% za wyróżnienie 

 

 
Uzyskanie innej prestiżowej nagrody, np. Prezydenta Miasta Lublina, PAN, 

innych organizacji naukowych lub biznesowych 5 pkt. 
 

*z wyłączeniem wydarzeń zapisanych w programie studiów 

 

Niniejszy załącznik uzgodniono z Samorządem Doktorantów 

 

 ……………………………………………………….. 

Podpis Doktoranta 


